
 

Vantagens e desvantagens dos Sistemas de Informação 
Distribuídos 
 
Abordaremos neste capítulo as principais vantagens e desvantagens em implantar 
ou desenvolver um sistema de informação distribuído. 
 
Vantagens de um sistema distribuído, se comparado a um sistema 
centralizado. 
 
A primeira vantagem que podemos observar diz respeito à economia. Um sistema de 
informação centralizado de grande porte necessita de um mainframe para que ele 
possa funcionar com qualidade. Quando utilizamos um sistema distribuído em 
substituição a um sistema centralizado, podemos substituir o mainframe por vários 
microcomputadores. Feita essa distribuição de processamento entre vários 
computadores de menor porte, é acrescentado um poder computacional de 
processamento de baixo custo, deixando claro que em algumas situações, a 
substituição de um mainframe por vários microcomputadores de menor porte, é mais 
viável. 
 
A segunda vantagem diz respeito à velocidade, por maior que seja a velocidade de 
processamento de um mainframe, ele nunca conseguirá alcançar o poder de 
processamento de N microcomputadores interligados, como se fosse um único 
sistema. 
 
A terceira vantagem está relacionada à confiança oferecida pelo sistema. Se um dos 
microcomputadores que fazem parte de um sistema distribuído deixar de funcionar, 
o sistema como um todo continuará em operação, deixando de funcionar apenas 
alguns módulos que eram de responsabilidade do computador defeituoso. 
 
Se um mainframe deixar de funcionar, será que o sistema de informação que 
está sendo executado nesse equipamento continuará funcionando? 
 
A quarta vantagem diz respeito ao poder de crescimento do sistema. Quando 
utilizamos um sistema de informação distribuído, podemos aumentar o seu poder 
computacional sem um custo exorbitante. Se compararmos a um sistema de 
informação centralizado, para aumentar o poder computacional deste sistema, será 
necessário substituir o mainframe utilizado ou mesmo duplicá-lo, tornando esse tipo 
de operação economicamente inviável. 
 
Por último, algumas aplicações necessitam por natureza serem inerentemente 
distribuídas, proporcionando aos sistemas distribuídos vantagens sobre os sistemas 
centralizados. 
 
Resumindo o que foi falado, podemos dizer que as vantagens de um sistema de 
informação distribuído sobre um sistema de informação centralizado são: 
 

• Melhor relação custo/benéfico; 
 
• Maior capacidade de processamento; 
 



 

  

• Maior domínio de aplicações; 
 

• Maior confiabilidade; 
 

• Maior disponibilidade; 
 

• Crescimento gradativo de sua capacidade de processamento. 
 
Desvantagens dos sistemas de informação distribuídos sobre os sistemas de 
informação centralizados. 
 
Observamos acima que existem várias vantagens na utilização de um sistema de 
informação distribuído, se feita a comparação com um sistema de informação 
centralizado. Mas não existem apenas vantagens nessa comparação, destacamos a 
seguir algumas desvantagens: 
 
Segurança: A facilidade oferecida pelos sistemas distribuídos no acesso aos dados, 
pode criar uma dificuldade na garantia da segurança dos dados existentes e a 
privacidade dos dados secretos. Podemos dizer que a segurança é um ponto de 
desvantagem crítico em um sistema de informação distribuído. 
 
Desenvolvimento: O desenvolvimento de um sistema distribuído é algo bem 
complexo. A disponibilidade de softwares com tais características é bem escassa.    
 
Custo: Existe um alto custo para a implementação de aplicações colaborativas, 
devido ao fato de os recursos estarem fisicamente separados. 
 
Rede: As falhas existentes nas redes que compõem a estrutura de um sistema 
distribuído podem ocasionar atrasos, perda de mensagens e falhas no sistema. 
Algumas dessas falhas são ocasionadas pela saturação (sobrecarga) da rede. 
 
Além dos pontos que citamos, a ausência de memória e de clock global torna o 
projeto de um sistema de informação distribuído muito complexo. 
 
Resumindo o que foi falado, destacamos como desvantagens de um sistema 
distribuído, as seguintes características: 
 

• Falta de software adequados; 
 

• Dificuldades na garantia da segurança do sistema; 
 

• Gerenciamento complexo dos recursos; 
 

• Alto custo na implementação de aplicações colaborativas; 
 

• Sobrecarga na rede; 
 

• Mensagens sujeitas à falhas ou retardo na transmissão. 
 



 

  

Podemos observar que existeam uma série de vantagens e desvantagens para a 
implementação de um sistema distribuído. É preciso observar se as desvantagens 
irão intervir na implantação, e se as vantagens estão dentro do que é esperado de 
retorno pelo sistema. Depois que todas as análises estiverem concluídas, será 
possível definir se é viável ou não utilizar um sistema de informação distribuído.  
 
 


